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ліквідність), рівноваги активів і пасивів. Ці причини є, в свою чергу, наслідком 
інших причин, позначених відповідними стрілками («середні кістки»), які 
мають відповідати визначеним зонам ризику з точки зору їх оцінки (граничних 
нормативів), використання яких уможливлює проведення групування 
показників фінансової спроможності економічного суб’єкта за певною групою 
ризиків.  

На такі вторинні фактори, як фінансовий та операційний ризики, 
впливають третинні причини – якість управління активами й пасивами. Для 
всіх складових даної діаграми необхідний набір певних факторіальних 
характеристик. Їх сукупність дозволяє з тією або іншою часткою ймовірності 
визначити майбутню фінансову спроможність економічного суб’єкту в самих 
різних її проявах. Діаграма Ісікави уможливлює розроблення спеціальних 
планів скоординованих заходів, які забезпечують комплексне вирішення 
поставленого під час аналізу завдання.  

У разі проведення бенчмаркінгу фінансової самостійності з 
використанням діаграми Ісікави здійснюються аналітичні коригування, 
зокрема, поправки на відмінності в стандартах обліку та облікової політики для 
цілей бухгалтерського обліку інших економічних суб’єктів, для виключення 
впливу надзвичайних фактів господарської діяльності тощо. 

 

Література: 
1. Касич А. О. Еволюція наукових підходів до формування облікової політики 

підприємства / А. О. Касич, О. В. Онищенко // Вісник КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 2013. – Вип. 1 (78). – С. 172–180. 

2. Атамас П. Й. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва /  
П. Й. Атамас, О. П. Атамас, Г. О. Крамаренко // Академічний огляд. – 2016. – № 1 
(44). – С. 60–69. 

 

 
Krot Y.M., 

Ph. D., Associate Professor 
Braziliy N.M. 

Ph. D., Associate Professor 
Cherkassy Technological University, Cherkassy, Ukraine 

 
ACTUAL PROBLEMS OF FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE AND 

WAYS FOR THEIR SOLUTION 
 

Крот Ю.М. 
к.е.н., доцент 

Бразілій Н.М. 
к.е.н., доцент 

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ШЛЯХИ 
ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 



Science and innovation: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2018 159

В статті розкрито теоретичні проблеми та питання практичного характеру, які 
існують наразі в Україні та стосуються діяльності експерта-бухгалтера і рекомендації 
щодо вирішення виявлених проблем і розвитку судово-бухгалтерської експертизи. 

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза, судовий експерт-бухгалтер, 
правопорушення, економічні злочини, судочинство, бухгалтерський облік, контроль. 

 

The article reveals theoretical problems and practical issues that are presently present in 
Ukraine and relate to the activities of an expert-accountant and recommendations for the solution 
of identified problems and the development of forensic accounting expertise. 

Key words:  forensic accounting expertise, forensic expert-accountant, offense, economic 
crime, proceedings, accounting, control. 

 

Під впливом розвитку ринку, появи приватної форми власності змінилась 
в Україні і система економічного контролю, що включає судово-бухгалтерську 
експертизу. Господарська діяльність може містити факти скоєння злочинів, 
таких як крадіжки та зловживання, що є наслідком корупції, яка підтримує 
безкарність. Для розкриття таких правопорушень часто потребується висновок 
обізнаного в цій сфері експерта. А здійснення якісної експертизи потребує 
наявності напрацювань з теорії, використання ефективних методів та 
раціональної організації роботи експерта – це все належить до системи питань, 
вирішення яких може удосконалити здійснення судово-бухгалтерської 
експертизи. 

Вагомий внесок у дослідженні та вирішенні даних питань здійснили такі 
зарубіжні та вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, М.М. Виноградова, М.І. Камлик, 
Г.Г. Мумінова-Савіна, В.Д. Понікаров, В.С. Рудницький, Я. В. Меха, В. В. 
Сопка, В. Ф. Свєтлоока, Л. А. Ісаєнко, А. Ф. Волобуєва, В.М. Шарманська та ін.  

Було виявлено також значні роботи з фаху, в яких розглядаються питання 
забезпечення судово-бухгалтерської експертизи: як методичного так і 
організаційного. Серед таких авторів: Гуцаленко Л.В., Переймивовк Т.А., 
Пентюк І. К., а також Корінько М.Д., Бондар В.П., Грачева Е.Ю. 

Зазначені науковці здійснили опис понять, узагальнені завдання, 
проблеми і шляхи майбутнього розвитку судово-бухгалтерської експертизи 
враховуючи деякі фактори та практику. Однак, виконаний аналіз літератури 
привів до висновку, що вчені та судові експерти-бухгалтери при здійсненні 
експертиз мають питання, які потребують вирішення. 

Метою статті є розгляд актуальних проблем судово-бухгалтерської 
експертизи, основи якої наразі недостатньо розроблені. Перешкодою її 
розвитку в основному є: відсутність єдиної класифікації, регламентованої 
методики проведення судово-економічних експертиз і невизначеність її 
теоретичної основи. І з цих причин найчастіше виносяться неправильні і 
недостовірні висновки при розгляді та вирішенні господарських питань і 
суперечок в кримінальному, цивільному, арбітражному та адміністративному 
судочинстві. 

Для того щоб зіграти важливу роль у врегулюванні правових конфліктів, 
які виникають у суб'єктів економічної діяльності, система судово-економічної 
експертизи повинна бути піднята на значно новий науково-методичний рівень. 
В першу чергу, це стосується нових родів і видів експертиз. Необхідно 
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прагнути до розширення знань в даній області, системному вивчення та 
узагальнення експертної практики, так як сучасний світ характеризується все 
більшою криміналізацією різних сфер економічної діяльності, зростанням і 
видозміною злочинності. Злочини в даному середовищі, як правило, скоюють 
особи, які володіють спеціальними знаннями в галузі фінансів, бухгалтерського 
обліку та економіки [6, с.259]. 

Практична судово-експертна діяльність в сфері виявлення та припинення 
фінансово-економічних правопорушень, а також вирішення спорів в галузі 
фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку, оподаткування і в цілому в сфері 
економіки, відіграє вагому роль з точки зору захисту інтересів держави, 
суспільства, всіх громадян України, потребує розробки нових комплексних 
науково-практичних підходів до економічних експертиз. Але, на жаль, 
підготовка співробітників правоохоронних органів, які працюють в 
розслідуванні даних злочинів, залишає бажати кращого, так як вона недостатня 
[5]. 

Необхідно чітко виділити об'єкт, предмет, мету і завдання судово-
економічної експертизи, так як регламентація основних теоретичних понять 
відсутня. Навіть суворого уніфікованого визначення судово-економічної 
експертизи не існує. 

Також справа йде про класифікацію експертизи даного роду, вона досить 
різноманітна. І це є, напевно, основною актуальною проблемою, так як 
відсутність єдиної, суворої класифікації в законодавстві не дає чітко віднести 
призначену експертизу до певного роду. Розподіл на види не тільки дозволяє 
визначити предмет, об'єкт і завдання судово-економічної експертизи кожного 
виду, але і є відправним пунктом подальшої класифікації - виділення 
конкретних видів і різновидів судових експертиз [4]. 

Деякі автори використовують в якості класифікують ознак для різних 
класів, родів і видів судових експертиз характеристики спеціальних знань 
обізнаних осіб, які залучаються для проведення відповідних робіт. Що 
стосується судово-економічних експертиз, то тут цими ознаками виступають 
документована інформація, що має виражену галузеву специфіку і обробка якої 
пов'язана із застосуванням спеціальних методів, характерних тільки для даного 
класу експертиз. 

У практичній діяльності найбільш часто застосовуються класифікації, 
регламентовані нормативними актами МВС України, але, якщо їх порівняти, то 
класифікації судово-економічних експертиз в цих актах значно відрізняються, 
що суперечить принципам судово-експертної діяльності. А якби класифікація 
була єдина і чітко встановлена, то було б набагато простіше експертам у своїй 
роботі при вирішенні поставлених питань. Цю тему треба обов'язково 
розвивати і прийти до якогось певного виду, щоб не виникало ніяких протиріч 
[3, с. 111]. 

Тобто, відсутність системи єдиного нормативно-правового та науково-
методичного забезпечення державної судово-експертної діяльності в різних 
відомствах гальмує подальшому розвитку судової експертизи. Реалізувати на 
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практиці концепцію перспективного реформування державних судово-
експертних організацій України можна  шляхом утворення на базі судово-
експертних організацій МВС і Міністерства юстиції України шляхом створення 
єдиного позавідомчого державного центру судової експертизи, до складу якого 
увійдуть судово-експертні підрозділи шести відомств: Міністерства юстиції, 
МВС, Міністерства оборони, Слідчого комітету, МНС, СБУ (за винятком 
Міністерства охорони здоров'я України з огляду на виконання ними особливих 
функцій і вирішення специфічних завдань) (Ф.Г. Аминев). Автор вважає, що в 
єдиній державній судово-експертної організації буде досягнутий високий 
рівень управління всією судово-експертною діяльністю країни. Це дозволить 
проводити єдину політику в сфері судової експертизи, створювати єдині 
методики різних видів експертиз, забезпечить високу результативність 
наукових досліджень в результаті інтеграції сил, засобів і потенціалу науковців 
на певних напрямках судово-експертних досліджень [1]. 

Судові експертизи здійснюються експертами, що мають певні 
кваліфікації, спеціальності та є зареєстрованими як атестовані судові експерти 
відповідно до чинного законодавства. У випадку залучення експерта-
спеціаліста для використання його знань в іншій галузі, професійні та 
спеціальні знання не можна ототожнювати – вони відрізняються обсягом знань, 
вмінь та навичок. Знання які належать до певної галузі можна назвати знаннями 
першого рівня (вони об’єднують сукупність базових знань, навиків та вмінь які 
накопичуються в результаті спеціальної підготовки), які більш є доцільним 
назвати як «професійні знання». Вони є базою для формування знань другого 
рівня – спеціальних, які відрізняються від професійних сукупністю додаткових 
знань, навичок та вмінь, потрібних для реалізації таких професійних знань в 
іншій сфері діяльності. Тобто спеціальні знання набуваються і включають не 
тільки професіональні (знання з бухгалтерського обліку на теоретичному рівні, 
базових навиків та вміння їх використовувати в ході спеціального навчання), а 
й набуті на практиці (практичні навики ведення бухгалтерського обліку, 
здатність здійснювати облік та контроль, підвищення кваліфікації, позитивна 
ділова репутація, знання прав та обов’язків членів слідства, вміння організувати 
діяльність). 

Тому провідні експерти-спеціалісти повинні: 
- мати вищу освіту з спеціальністю «Бухгалтерський облік»; 
- мати практичні навики зі здійснення бухгалтерського обліку; 
- розуміти важливість власної участі в розгляді справи, в об’єктивності та 

повноті дослідження її обставин відповідно до поставлених питань; 
- володіти основами психології для здійснення базового дослідження; 
- мати навики для здійснення контрольної діяльності і виконання 

контрольних дій; 
- вміти організувати свою діяльність як при самостійному проведення 

експертизи так і при роботі в складі комісії; 
- знати права та обов’язки, набуті ними під час залучення до іншої сфери 

діяльності. 
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Судово-бухгалтерська експертиза, хоч і є частино слідчого процесу, 
потребує знань з бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю, 
аудиту та аналізу. В процесі експертного дослідження змінюються лише межі 
застосування спеціальних знань експерта-бухгалтера, його права та обов’язки. 
При цьому повністю зберігається зміст роботи експерта, що полягає в 
послідовному застосуванні його професійних знань. Це і потребує чіткого 
порядку дій експерта. Тому розвиток судово-бухгалтерської експертизи 
залежить і від «розвитку експертів». 

Ще важливою встановленої проблемою в цій області є те, що відсутня 
також врегульована методика проведення судово-економічної експертизи, яка є 
основою здійснення будь-якої експертизи. Судовий експерт має право сам 
визначати підхід до її проведення, він абсолютно незалежний у своєму виборі 
дослідження спірних ситуацій, пов'язаних з фінансово-господарською 
діяльністю економічного суб'єкта. При оцінці фінансового стану, наприклад, 
доводиться використовувати існуючі джерела з даної тематики, 
регламентованих методик, що дозволяють висловити свою думку, немає. Але 
існуючі деякі загальноприйняті підходи, які застосовуються в оціночній 
діяльності, мають свої обмеження, і, при проведенні судово-економічних 
експертиз, їх використання буває недопустимим.  

Недосконалі методи та прийоми призводять до не виявлення деякої 
частини злочинів, а значна частина документів, що отримують правоохоронні 
органи з економічних правопорушень не мають достатнього обґрунтування для 
порушення певної кримінальної справи по виявленій інформації. Експерт-
бухгалтер допомагає виявити слідчим органам перекручень у бухгалтерському 
обліку. Хоча не завжди відхилення вказують на присутність протиправних дій, 
наприклад, ненавмисні помилки.  

Також, не завжди надають відповідні документи на судово-бухгалтерську 
експертизу, що у наслідку потребує надання суду додаткової документації. 
Вивчаючи первинні документи експерту слід вивчити документообіг та зв’язки 
між документами, що дозволить знайти невідповідності даних за пов’язаними 
інформаційними ланками обліку. При відсутності послідовності оформленні 
документації може мати місце порушення питання про дійсність даних 
бухгалтерського обліку або втрату документів. Коли слідчий не може отримати 
потрібну для справи інформацію, постає необхідність консультування в 
експерта-бухгалтера щодо її виявлення [2]. 

Важливим та необхідним є застосування новацій у здійсненні економічної 
експертизи. Для використання нових методів експертизи та здійснення повної 
обробки інформації потрібне програмне забезпечення. Та воно не завжди 
розробляється якісно та швидко. Тому виявлена потреба надати відповідним 
органам створення комплексу програм і методик здійснення, аналізу та 
узагальнення результатів судово-бухгалтерської експертизи використовуючи 
комп’ютерних технологій. За допомогою комп’ютеризації судово-
бухгалтерських експертиз можливо буде зберегти цілісність перевірки при 
умовах децентралізованої обробки отриманої інформації, здійснити швидке і 
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повне надання інформації щодо певної справи і скоротити час роботи  експерта, 
надати змогу подати вихідну інформацію у будь-яких формах, коригувати 
методику обрахунку. 

Судово-бухгалтерська експертиза є важливим інструментом, що 
забезпечує доведення та призупинення незаконної діяльності в економічній 
сфері. Звідси випливає необхідність в удосконаленні даного виду експертиз, 
виходячи з потреб на сучасному етапі розвитку суспільства.  

Дослідивши стан розвитку судово-бухгалтерської експертизи було 
визначено проблеми та шляхи їх вирішення. Таким чином, для здійснення 
достовірної судово-економічної експертизи необхідно наступне: 
регламентувати теоретичну основу судово-економічної експертизи; створити 
однакову класифікацію судово-економічної експертизи, єдиної для всіх 
експертів; уніфікувати методику проведення судово-економічної експертизи та 
основні методики фінансового аналізу. Застосування на практиці осучаснених 
та нових теоретичних засад, методів та регулятивних документів щодо 
здійснення експертизи – це все є необхідним для якісних змін та покращення 
етапів здійснення експертиз. 

 Також, грамотне здійснення експертизи потребує наявності необхідних 
навичок та знань експерта у сфері бухгалтерського обліку та експертизи. 
Оскільки в цих сферах відбуваються постійні зміни, то експерт також має 
постійно удосконалювати свої професійні навички та підвищувати 
кваліфікацію. 

Причиною поверхневої експертизи та її неефективність є неправильні 
методи і прийоми знаходження правопорушень. Тому безсистемність цієї 
діяльності спричиняє неповне виявлення правопорушень і зловживань, 
додаткові та повторні перевірки і потребує осучаснення судово-бухгалтерської 
експертизи шляхом комп’ютеризації. 
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